
 

 

Í ár birtast einkunnir nemendum 

einungis á rafrænu formi í 

upplýsingakerfinu. Einkunnablöð 

verða ekki prentuð út og því verður 

einkunnaafhending ekki með því 

sniði sem verið hefur, þ.e. að 

nemendur mæti í skólann og fái þar 

afhent sérstök einkunnablöð. Fram 

til þessa hafa nemendur sem falla í 

einstaka áföngum fengið fylgibréf 

með einkunnum sínum þar sem 

reglur um fall í áföngum eru út-

skýrðar. Þessar upplýsingar munu 

ekki lengur fylgja einkunnum 

nemenda og því er afar mikilvægt að 

þeir og foreldrar þeirra kynni sér vel 

hvaða reglur eiga við þegar nemandi 

fellur í áfanga (sjá skólareglu 5.3). 

Prófsýning verður eftir sem áður í 

hádeginu 20. desember og eru þeir 

nemendur sem ekki ná þeim árangri 

sem þeir vonuðust eftir hvattir til 

þess að mæta á prófsýningu. 

Nemendur sem þurfa staðfest afrit af 

einkunnum sínum geta fengið slíka 

útprentun á skrifstofu skólans.  

Vælið, söngkeppni skólans, fer fram í Eld-

borgarsal Hörpu í kvöld 23. nóvember. 

Vælið er annar af hápunktum haustannar í 

starfi nemendafélagsins. Undirbúningur og 

framkvæmd hvíla á herðum skemmti-

nefndar sem hefur unnið hörðum höndum 

samhliða námi sínu undanfarna daga. Á 

Vælinu koma fram hæfileikaríkir 

nemendur skólans og láta ljós sitt skína í 

keppni sem umfram allt miðar að því að 

skemmta áhorfendum. Æskilegt er að 

nemendur mæti í fínum klæðum. Miðaverð er 2.500 kr. og hægt er að nálgast miða á 

midi.is (http://midi.is/tonleikar/15/366/). Húsið verður opnað kl. 19:30 og hefjast her-

legheitin klukkan 20:00. Öll neysla áfengis er að sjálfsögðu bönnuð. 
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Vælið 

Nú styttist í prófin og hugur 

nemenda óhjákvæmilega farinn að 

beinast að þeim. Rétt er að benda á 

lengri opnunartíma bókasafns 

skólans. Frá og með 28. nóvember 

verður safnið opið sem hér segir:  
 

mánud. – fimmtud: 8:00 – 22:00 

föstudaga: 8:00 – 19:00 

laugardaga: 10:00 – 19:00 

sunnudaga: 10:00 – 22:00 
 

Þess má einnig geta að náms-

ráðgjafar hafa sent nemendum ýmis 

heilræði í tölvupósti. Heilræðin miða 

að því að aðstoða nemendur við 

undirbúning og próftökuna sjálfa. 

Námsráðgjafar verða til viðtals alla 

prófadagana og geta nemendur 

ávallt leitað til þeirra og fengið 

ráðleggingar. 

Prófin nálgast 

Töluverð umræða hefur verið í fjölmiðlum 

um kynjamisrétti og klámvæðingu meðal 

ungs fólks í framhaldsskólum. Þetta birtist 

m.a. í skólablöðum framhaldsskólanema 

og ýmsu því afþreyingarefni sem 

nemendur búa til. Til að bregðast við þessu 

hefur skólastjóri ákveðið að allir þeir 

nemendur sem eru í forsvari fyrir útgáfu á 

vegum nemendafélagsins fari á námskeið í 

jafnréttis- og kynjafræðum. Óhætt er að 

segja að nemendur hafi tekið vel í þetta og 

verður fróðlegt að fylgjast með 

framvindunni. Til þess að foreldrar geti 

glöggvað sig á útgáfu nemenda og fengið 

nasasjón af þeim skólabrag sem ríkir í 

skólanum má benda á að Viljinn, elsta 

skólablað landsins, er nýkomið út og 

hvetjum við foreldra til þess að skoða 

blaðið hjá nemendum. Innan skólans ríkir 

almenn ánægja með blaðið og á ritnefndin 

hrós skilið. 

Jafnrétti og útgáfumál nemenda 

http://midi.is/tonleikar/15/366/

